
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1471/TB-YTNH 

 

Ninh Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

 
 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về 

việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định 2524/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc thanh lý xe ô tô biển số 79M-00037 do Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa quản lý, sử dụng; 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số NN20027/CT-GV của Công ty TNHH 

Tư vấn Thẩm định giá Toàn Cầu; 

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-YTNH ngày 02/11/2020 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa về phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô Toyota, biển kiểm 

soát 79M-000.37 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Thực hiện theo Điều 56 Luật đấu giá tài sản, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

(là cơ quan được UBND tỉnh giao tổ chức bán đấu giá tài sản) thông báo lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng đủ điều kiện, năng lực và quan tâm nộp hồ sơ đăng 

ký để tổ chức đấu giá tài sản công theo các nội dung cụ thể sau: 

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

2. Tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô, nhãn hiệu Toyota, số loại: Hilux 

3. Giá khởi điểm: 13.500.000 đồng 



4. Bƣớc giá: 500.000 đồng 

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Các tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 

Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quy 

định, cụ thể theo Bảng phụ lục hướng dẫn kèm theo Thông báo này. 

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 

04/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/11/2020 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tài chính-Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Ninh 

Hòa; địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa; Số điện thoại: 0258.3672 174 

- Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia: 01 bộ hồ sơ phải còn nguyên niêm phong 

Lƣu ý: Hồ sơ đăng ký được gửi trực riếp, không qua đường bưu điện hoặc 

trung gian. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân 

(chứng minh nhân dân). Không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.  

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản 

được biết đăng ký tham gia theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Phòng QTM (đăng website-VBĐT); 

- Phòng TCHC (VBĐT);  

- Lưu: VT, TCKT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

HƢỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 
 

 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 
 

Tiêu chí: Các tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 

Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Trung tâm Y tế thị xã Ninh 

Hòa quy định, cụ thể như sau: 

Gồm 04 tiêu chí là bắt buộc và chấm điểm 

Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí 

bắt buộc mới được nộp hồ sơ năng lực tham gia để đánh giá về thang điểm. Trường 

hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là không đặt và bị loại. 

Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu đạt 80 điểm, đơn vị nào có điểm cao hơn là 

đơn vị được chọn. 

+ Trường hợp các đơn vị được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo 

tiêu chí vượt mức tối đa đơn vị nào có nhiều tiêu chí vượt mức điểm tối đa sẽ được 

lựa chọn 

Tiêu chí bắt buộc 

STT Hồ sơ yêu cầu Tiêu chí Bắt 

buộc 

1 Có tên trong danh sách các 

tổ chức đấu giá tài sản do 

Bộ Tư pháp công bố trong 

thời gian gần nhất 

Có tên trong danh sách 

X 

2 Phương án (kế hoạch) đấu 

giá; dự thảo Quy chế cuộc 

đấu giá tài sản 

Đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo 

tính công khai, minh bạch, khách quan 

và hiệu quả 

X 

3 Năng lực, kinh nghiệm và 

uy tín của tổ chức đấu giá 

tài sản 

Hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá 

tài sản tính đến thời điểm tổ chức cuộc 

đấu giá tối thiểu 05 năm hoạt động 

X 

4 

Cơ sở vật chất 

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu 

giá, có hội trường đấu giá thuộc quyền 

sở hữu, sử dụng; Hội trường đảm bảo 

chứa 80 khách trở lên. Có hệ thống 

camera quan sát; Có kế hoạch để đảm 

bảo an ninh, an toàn cho cuộc đấu giá. 

Có khu vực kho bãi đủ đảm bảo lưu giữ 

tài sản đấu giá 

X 



 

Tiêu chí chấm điểm 

STT Hồ sơ yêu cầu Tiêu chí 

Chấm điểm 

Số điểm Tổng 

điểm 

1 Năng lực, trình độ và 

kinh nghiệm của đấu giá 

viên hành nghề tại đơn 

vị 

Có từ 01 đấu giá viên, có 

trình độ từ đại học trở lên 

và có kinh nghiệm tối 

thiểu 05 năm trong lĩnh 

vực đấu giá 

10 10 

2 Số lượng đấu giá viên 

hành nghề tại đơn vị 

Từ 01 đấu giá trở lên 
10 10 

3 
Số lượng hợp đồng bán 

đấu giá tài sản 

Trên 30 hợp đồng/ năm  30 

30 
Từ 20 đến 30 hợp đồng/ 

năm 
10 

Dưới 20 hợp đồng/ năm 5 

4 
Thù lao dịch vụ đấu giá 

chi phí đấu giá tài sản 

Không cao hơn quy định 

của Thông tư 45/2017/TT-

BTC ngày 12/5/2017 của 

Bộ Tài chính 

20 20 

Thấp hơn quy định của 

Thông tư 45/2017/TT-

BTC ngày 12/5/2017 của 

Bộ Tài chính 

30 30 

 Tổng điểm   100 
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